DE ZILVEREN
CAMERA
KIJKWIJZER
Voor scholieren op het basisonderwijs

Op de tentoonstelling zijn allemaal foto’s te zien die gemaakt zijn door fotojournalisten. De foto’s hebben nieuwswaarde. Sommige foto’s zijn actueel maar een fotograaf kan ook nieuws laten zien door een reportage te maken.
Soms vertelt één foto het hele verhaal: enkel
Soms gebruiken fotografen meerdere foto’s om een beeldverhaal te vertellen: serie
Loop rustig door de tentoonstelling en zoek de foto’s die in je kijkwijzer staan.
Lees daarna de vragen. Je kan in groepjes de vragen bespreken.
Het kan zijn dat jullie verschillende meningen hebben. Luister naar elkaar en overleg!

1e prijs | Documentair Internationaal | Serie
Cynthia Boll | Sinking cities - Jakarta
Wanneer er een overstroming dreigt in de wijk Muara Baru, brengen bewoners hun
spullen naar de eerste verdieping. Mevrouw Sarmini wacht op haar echtgenoot om
haar met de laatste spullen te helpen.
De fotograaf heeft een serie gemaakt over bodemdaling en klimaatverandering.
Jakarta zinkt tussen de 10 en 25 centimeter per jaar. Zij wil ons informeren door
het maken van foto’s over de gevolgen van het dalen van de bodem.
Kijk goed naar de winnende foto van de Zilveren Camera. Op het eerste gezicht lijkt er niet zoveel bijzonders te zien aan deze foto.
Een mevrouw zit op een stoel in een kamer. Maar als je goed kijkt zie je een probleem. Wat is dat probleem?
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Heel belangrijk in deze foto is de lichtval. Wat voor licht denk je dat er op de mevrouw valt? Zonlicht of lamplicht?

Ondanks het trieste verhaal achter de foto kan je toch ook stellen dat het een mooie foto is om naar te kijken.
Het kan samengaan: een triest verhaal en schoonheid.

2e prijs | Nieuws Nationaal | Serie
Remko de Waal | De Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden
Op 18 augustus begint Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden aan
de Elfstedenzwemtocht. De zwemmer wil in drie dagen tijd ruim 200 kilometer
zwemmend afleggen om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Hij moet
deze om medische redenen voortijdig staken.

Deze foto laat een landschap zien. Kijk eens hoe deze foto is opgebouwd. Let op de horizontale lijnen. Aan de bovenkant zie je
lucht, daaronder een rij met bomen en een boerderij. Wat zie je daar weer onder? En daar weer onder? (Er zijn 4 lagen)

In de onderste laag is een zwemmer te zien. Waarom denk je dat de fotograaf deze helemaal onder in beeld heeft geplaatst?

Ben je het ermee eens dat het net lijkt alsof de zwemmer alleen op de wereld is?

2e prijs | Documentair Nationaal | Serie
Ernst Coppejans | Sold
Sold is een serie portretten van slachtoffers van mensenhandel, gefotografeerd in een opvanghuis
in Nederland waar ze tijdelijk veiligheid en een thuis vinden. De geportretteerden zijn anoniem
afgebeeld vanwege het risico dat ze nog steeds lopen – 85% van de daders wordt nooit gevonden.
“Ik ging voor een transportbedrijf in Nederland werken. Ik woonde maandenlang in mijn
vrachtwagen zonder huis of slaapplaats; de vrachtwagen was mijn huis. Ik kon mijn familie geen
geld sturen. Het beetje dat ik verdiende, had ik nodig om van te leven.”
In deze serie zie je portretten van mensen die slachtoffer zijn geweest van mensenhandel.
Een portret is een afbeelding van iemands gezicht. Toch zijn de gezichten niet te zien.
Ze zijn anoniem afgebeeld.
Waarom willen deze mensen niet met hun gezicht op de foto?

Welke sfeer roepen de foto’s bij je op nu er geen gezichten te zien zijn?

Vind je het nog steeds een portret?
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1e prijs | Kunst, Cultuur en Entertainment | Enkel
Jan de Groen | Freerunners
Van hoogtevrees hebben freerunners Thé Chaiyong (midden) en vrienden Hai Triêu Vincent
Lam en Joël Koman geen last.
Volgens het bijschrift van de foto hebben de jongens geen hoogtevrees, maar zo te zien is de
fotograaf ook niet bang. Heb je enig idee waar de fotograaf staat?

De fotograaf kan door op een bepaalde manier te fotograferen het effect van hoogtevrees
versterken. Gebeurt dat op deze foto door a of b?
a) een verticale structuur
b) een horizontale structuur

1e prijs | Nieuws Internationaal | Enkel
Gerlinde Schrijver | Migrantenkaravaan onderweg naar de Verenigde Staten
Een migrantenkaravaan die is vertrokken uit Honduras, en waarbij zich onderweg
mensen hebben aangesloten uit Guatemala en El Salvador, is aangekomen in
Mexico. Aangezien het tijdens de reis niet veilig is om alleen te reizen, sluiten vooral
families zich, met behulp van social media, aan bij een karavaan. Veel vrachtwagenchauffeurs helpen de mensen een eindje op weg in hun trailers.
De familie op de foto kwam als laatste uit een container vol migranten.
Op de foto zie je een groep mensen die armoede ontvluchten. Zij willen naar de Verenigde Staten voor een beter leven voor hun
kinderen en henzelf. Dit weet je door de titel van de foto. Bedenk een nieuwe titel voor deze foto waardoor je eigenlijk nepnieuws
maakt.

3e prijs | Politiek | Serie
David van Dam | Aftreden Halbe Zijlstra
Halbe Zijlstra treedt af als minister van Buitenlandse Zaken. Exact 17 minuten en 40
seconden nadat hij uit zijn auto stapte, brengt zijn chauffeur hem voor de laatste keer
naar huis.
Het standpunt van waaruit de fotograaf een foto maakt bepaalt hoe je het onderwerp ziet.
Je kijkt als het ware door de ogen van de fotograaf. Door een apart standpunt te kiezen zie
je de wereld op een andere manier.

Op de foto zie je een roltrap en aan de bovenkant minister Zijlstra. Welk perspectief is in deze foto gebruikt a, b of c?
a) vogelperspectief
b) kikkerperspectief
c) ooghoogteperspectief
Er is ook een verdwijnpunt te zien. Zie jij die ook?

Het is knap van de fotograaf dat het aftreden van de minister samenvalt met het verdwijnpunt in de foto.
Vorm en inhoud vormen één geheel.
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2e prijs | Nieuws Regionaal | Enkel
Rob van Dullemen | Redding peuter te water
(Familie) vrienden en iemand met een boot redden een peuter uit de Rijn in het
centrum van Leiden.
Wat is het eerste dat je ziet als je naar de foto kijkt? (aandachtspunt)

Weet je hoe dit komt? a, b, of c ? (meerdere antwoorden kunnen goed zijn!)
a) doordat het onderwerp in het midden staat
b) doordat er veel wit te zien is

c) doordat er veel water is

Er is veel actie te zien. Welke actiemomenten zie je?

Deze foto laat een actuele gebeurtenis zien. De fotograaf was precies op het goede moment aanwezig.
Probeer te bedenken hoe dit kan.

3e prijs | Documentair Nationaal | Serie
Christiaan de Groot | Carmen - Het gezinsleven met een metabole ziekte
Carmen is een meisje van 5 met een metabole ziekte (stofwisselingsziekte). Na haar
geboorte is gezegd dat ze niet ouder dan 2 jaar zou worden. Ze ziet niets, ze hoort
vrijwel niets, krijgt eten via sondevoeding en kan niet lopen of staan. De impact op
het gezin is groot.

In deze serie zie je het dagelijks leven van een ziek meisje. Het is niet gemakkelijk maar toch is er blijdschap. Waaraan kan je zien
dat het leven van alledag is gefotografeerd? Bekijk alle foto’s van de serie.
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